SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Siguldā
2018.gada 14.jūnijā

Nr.17
Apstiprināti
ar Siguldas novada pašvaldības domes
lēmumu (prot. Nr.9, 23.§)

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra saistošajos
noteikumos Nr.32 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu, 35.panta otro,
ceturto un piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
25.2panta piekto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857
„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”
27.punktu, 30.punktu, 31.punktu un 311. punktu un Ministru kabineta 2009.gada
17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama
vienošanās par līdzdarbību” 13. un 15.punktu, Ministru kabineta 2006.gada
19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”43.punktu
Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos
Nr.32 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un
sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”(turpmāk –
noteikumi) šādus grozījumus:
1. papildināt noteikumus ar 18.1punktu šādā redakcijā:
„18.1 Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanai materiālās situācijas
izvērtēšanai tiek piemēroti Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 “Noteikumi
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” noteiktie kritēriji.”;
2. izteikt noteikumu 19.punktu šādā redakcijā:
“19. Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanai par īpašumu un naudas
līdzekļu uzkrājumu noteikumu izpratnē bez Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos
Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” minētā nav
uzskatāmi:
19.1. zemes īpašums ģimenei (personai), kas nepārsniedz 5 ha, kā arī šim nekustamajam īpašumam
funkcionāli piederīgas saimniecības ēkas (piemēram, garāža, kūts, klēts, šķūnis, pagrabs, pirts, dārza
māja u.c.) vai ne vairāk, kā divas saimniecības ēkas uz nomātas zemes;
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19.2. kustamā manta – mehāniskie transportlīdzekļi – viens ģimenes turējumā vai tiesiskajā
valdījumā, vai īpašumā ilgāk par sešiem mēnešiem esošs automobilis vai motocikls un piekabe;
19.3. kustamā manta – viens, katram ģimenes loceklim piederošs velosipēds, motorollers vai
mopēds;
19.4. ģimenes (personas) īpašumā esoši transportlīdzekļi, kuri darbībā nav vairāk kā piecus gadus,
un zvērināts tiesu izpildītājs tiem ir uzlicis liegumu visām darbībām;
19.5. kapitāla daļas, ja personai nav aktuālas dalības uzņēmumos vai visām darbībām ir uzlikts
liegums;
19.6. skaidras naudas līdzekļu uzkrājums un naudas līdzekļu uzkrājums vai atlikums kredītiestādē,
vai pasta norēķinu sistēmā, kas veidojies no ienākumiem vai kontā saņemtajiem maksājumiem (tai
skaitā atgūtais parāds, citas personas sniegtais materiālais atbalsts konkrētam mērķim), kas pārskata
perioda beigās nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru katrai pilngadīgai
personai ģimenē;
19.7. naudas līdzekļi, kas iegūti no labdarības fondiem, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā
reģistrētās komerciestādes izsniegtais studiju kredīts, studējošā kredīts un īstermiņā izsniegtais
kredīts katrai pilngadīgai personai līdz 100 euro trīs mēnešu periodā, sociālo kampaņu rezultātā
gūtais materiālais labums un citi ienākumi, kuru tiesiskais raksturs liedz šos ienākumus uzskatīt par
vērā ņemamiem ienākumiem;
19.8. ienākumi, ko personas, kuras iegūst pilna laika izglītību pamatizglītības, vidējās izglītības,
profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības iestādē vai arī ir studējošais koledžā, guvušas no
algota darba vasaras mēnešos (jūnijā – augustā);
19.9.valsts kompensācija par tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto morālo aizskārumu,
fiziskajām ciešanām vai mantisko zaudējumu.”;
2. svītrot noteikumu 22.punktu;
3. svītrot noteikumu 23.1.5.apakšpunktu;
4. svītrot noteikumu 23.2.2.apakšpunktu;
5.

svītrot noteikumu 6.5.apakšnodaļu;

6.

svītrot noteikumu 7.2.apakšnodaļu;

7. izteikt noteikumu 71.punktu šādā redakcijā:
“71. Sociālais dienests piešķir vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai:
71.1. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās –
180 euro apmērā;
71.2. bārenim ar invaliditāti – 280 euro apmērā.”

Priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

U.Mitrevics
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Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 14.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.17
„Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra saistošajos
noteikumos Nr.32 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā””
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
Saistošo
noteikumu
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Lai nodrošinātu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
izvirzīto ieteikumu izpildi, pašvaldībai nepieciešams precizēt Siguldas
novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra saistošos
noteikumus Nr.32 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības
pabalstiem Siguldas novadā”, izdarot tajos grozījumus.

Saistošo
noteikumu
projekta īss satura
izklāsts

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra
saistošajos noteikumos Nr.32 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības
pabalstiem Siguldas novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) paredz
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijas ieteikumu
izpildi. Ar noteikumiem precizēts normatīvais regulējums par
materiālās situācijas izvērtēšanas kritērijiem, izslēdzot normas, kas
dublē augstāka spēka normatīvā akta tiesību normās ietverto
regulējumu.
Saistošie noteikumi paredz bārenim, bārenim ar invaliditāti vai bez
vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
Sociālā dienesta vienreizēji izmaksājamā pabalsta patstāvīgas dzīves
uzsākšanai apmēra palielinājumu par EUR 30,00.

Ietekme uz
budžetu

Paredzams, ka bārenim, bārenim ar invaliditāti vai bez vecāku gādības
palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās Sociālā dienesta
vienreizēji izmaksājamā pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmēra
palielinājums par EUR 30,00 ievērojami neietekmēs Siguldas novada
pašvaldības budžetu 2018.gadam.

Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
Informācija par
administratīvajām
procedūrām
Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

Priekšsēdētājs

Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests ir institūcija, kurā
privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā.
Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Siguldas
novada pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv .
(personiskais paraksts)

U.Mitrevics
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